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BIRSK fR»Gabitova). La klubo funkcias 8e la pedagogia instli- 
s 12 membroj, 8iuj - studentoj. La klubo organizis prelegojn,, 
agandvesperojn, eldonis murgazetojn. Oni partoprenis en au

KONCIZA. PROTOKOLO
DE LA JUBILEA 10-A KONFERENCO DE SEJM-KOTSILANTARO

La unua tago - 12,8,76»

V.AroloviS en la nomo de SEJM-Komitato malfermis la Konferencon. 
P»Jegorovas tralegis salutleteron de BBT-17 al la Konferenco.

Temo: RAPORTOJ DE LA SEJM-KLUBOJ

BARNAUL (A.GonSarov), En la klubo estas 8. 10 aktivuloj. La Se
fa laboro estia instruado de E. Funkciis du kursoj fLukjanee, Stoi» 
bun); okazis kelkaj prelegoj. Generale la klubo laboris ne tre bone 
pro okupateco de 18 aktivuloj.

BIRSK fR.Gabitova), La klubo funkcias Se la pedagogia instituto. 
BetaS 12 BKmuiuj, __ _ _ _
propagandvesperojn, eldonis murgazetojn. Oni partoprenis en ciuREVV,
2 pers. venis al SEJT.

ĈELJABINSK (G,Simonova). La klubo ricevis duĉambran ejon. Funk
ciis 3 E-kursoj. Oni preparis 7 prelegojn, aperigis artikolojn en 
la regiona Iraj urba gazetaro. La Uubo organizis interurban majfeo- 
tan renkontiĝon,

HARKOV (J.Lupickaja). El 30 klubanoj aktivas duono. Oni parto
prenis 3 renkontiĝojn. Okazis prelego en la universitato. Funkciis
3 kursoj, sed la rezultoj ne estas bonaj. La klubo abonis E-revu
ojn, akiris novajn librojn,

IVANOVO (T.Loskutova), La klubo havas 30 membrojn. Estas fari
taj e. 20 prelegoj. Oni aktive partoprenas renkontigojn. 3 pers. 
ekzamenigis en Tartu, Funkciis 4 kursoj, unu el ili ror eksterlaa» 
danoj.

KIEVO fO.MatvijiSin), La klubo aktivas malpli ol untaue. Ejo 
forestas, multaj aktivuloj forveturis. Estas kontaktoj kun altler
nejoj. Sufice forte statas la ekstarlandaj rilatoj.

KLAIPEDA (S.Sadauskis). Preskaŭ ciuj klubanoj partoprenis en 
BET, Estis organizitaj 3 E-kursoj, Oni partoprenis kelkajn renkon
tigojn. _La klubo organizis 2-tagan tendareton en Girulia?..

En la klubo membras £0 ptis., pre-

kursoj, ~.j& kluba
noj partoprenis en OSER kaj BET. Estas fondita E-fako ce li fakul
tato de sgeiaj profesioj en la universitato. Okazis 10 prelegoj.

KUJBISEV (N.OvSinnikov). La klubo "VELO" (Vivu Esperant*.  - la 
Lingvo de Optimistoj) havas 8. 8 aktivulojn. Oni organisis dv ron
detojn. La klubanoj ofte ekskursas por praktiki la lingvon. Butas 
murgazeto EVelo". Estas organizita ekspozicio de infandesegnajuj 
en la pionirpalaco. Klubejo mankas.

MAHAuKALA (A.Junusov), La movado nun stagnas pro manko do sio., 
taj E-istoj. Funkciis du E-kursoj, eatas eldonita unu murgazeto. 
Okazis kelkaj televidaj elsendoj. Oni organizis ekspozicion de B-

BET. Estis organizitaj 3 E-kursoj, Oni partoprenis kelkion renkon
tigojn. La klubo organizis 2-tagan tendareton <_

KRASNOJARSK (V.Sapoĵnikov). Г ‘_1_1_____*
cipe studentoj. Aktivas duono. La klubo oficialigi 
de Komsomolo, ricevis klubejon kaj ejojn por la E-

igciaj profesioj en la universitato. Okazis 10 prelegoj 
SEV (N. OvSinnikov).^La klubo "VELO" (Vivu Esperant*.  -

•j ofte ekskursas por praktiki la fingron. B^ta 
Estas organizita ekspozicio de infanassegnaĵvf
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libTSijDURBJEKSK (S.Kotljarov). En la klubo membras 8. 20 pers. La 
klubo havas propran ejon, en kiu estas granda E-ekspozicio, Anonco 
pri la klubo estas eiusabate en la urba jurnalo. Aperis 3 artikoloj< 
La klubo akceptis eksterlandajn gestojn, funkciis du kursoj,

MIASS (T.Koptjagina). La klubo havas 20 membrojn, aktivas 10. 
Okazis 16 prelegoj. Funkciis kelkaj rondetoj. Aperis 4 artikoloj en 
la loka jurnalo. La klubanoj partoprenis 2 renkontigojn tajj 2 orga
nizis. Oni sendis 14 leterojn al la instancoj, venis 3 respondoj. 
La klubo ne havas spertulojn,

MOSKVO (J.Serstnjova). Fn 
la rezulto estas 
tajn aliurbaj n renkont

NOVOMOSKOVSK (A.Kupriĵenko

________ _ v Blankas propra ejo. 
rstnjova). Funkciis kelkaj kursoj por komencantoj, 
i bona. Oai organizis CRRER-14 kaj partoprenis mul- 

‘tigojn. Estas eldonata propaganda murgazeto. 
Aperis pluraj artikoloj en la Jurnalo "Metrostrojevec’*.  .

NOVOMOSKOVSK (A.Kuprijenko). La klubo estas precipe studenta.. 
La jaro estis malsukcesa: oni fiaskis pri laborbrigado en Bulgario, 
pri abonado, pri kontaktoj kun la packomitato. Okazie ekspozicio, 
prelegoj, ekskursoj.

NOVOSIBIRSK (A.Buttau). La klubo funkcias oficiale jam 10 jaro
jn, Estas ricevita propra ejo. Funkcias kursoj por komencantoj kaj 
por progresantoj. Okazis prelegoj, ekspozicio. Kelkaj E-fondajoj 
esrtas- deponitaj en la stata arkivo.

OMSK (L.Kovalenko). En la klubo aktivas 10 - 12 pers. Multaj 
partoprenis en BET. Funkciis kursoj, inkluzive la korespondan. En 
la gazetaro aperis 8 artikoloj,

POLTAVA (V.No8ovkin). En la urbo agas kelkaj E-kluboj. La klubo 
8e la agrikultura instituto okazigas multajn prelegojn, artikolojn. 
La klubanoj vigle partoprenas renkontigojn. Oni vaste korespondas. 
Funksias kursoj, inkluzive la fakultativan. La urba klubo funkcias 
8e Kulturpalaco. Oi organizis regionan renkontiĝon, kiun partopre
nis pli ol 60 pers. La klubo 8e teknika lernejo organizas ekspozi
ciojn, koncertojn kun E-programeroj. .

DONEGK (M.Belogolovskij). La klubo nombras 16 pers.,aktivas 8. 
Funkciis kursoj. Oni organizis kaj partoprenis kelkajn renkontigo
jn. Al kelkaj lokoj de Donecka regiono estas helpe senditaj E-lib
roj. Estas bonaj kontaktoj kun la packomitate.

RIGA (A.gedinS). La klubo havas 23 aktivulojn. La kunvenoj oka
zas lau antauplanitaj temoj. Estas organizita "Negfloketo". Oni ra
rulo liveras materialojn al Pola radio, elpafas en la urba radio. 
Estas organizita Konkurso "Parnaso-?6". Ofte okazas turismaj marsoj. 
Funkciis kursoj kaj "E-Universitato*  por progresantoj, poste estas 
planata aaaaa ekzameniĝo en Tarto,,

TZKVIN (M.Bronstejn). Ekde la autuno ekfunkciis la klubo 8e la 
urba Kulturdomo. Funkciis 3 E—kursoj. jj<= u.uu« 
ta. Okazie prelegoj, ekspozicio. Desegnaĵoj de lokaj infanoj 
senditaj por ekspozicio en GDE. La klubanoj renkontiĝis kun 
zidanto de UEA, La klubo ricevis propran ejon. .

La kluba programo estas p resi- 
J estas 

s kun la pre-

ROSTOV—DON (T. Kure p lna). La klubo havas 38 membrojn. Funkciis 4 
kursoj por komencantoj, unu por progresantoj. Aperis 13 artikoloj.

“al prelegoj. La klubanoj partoprenis E-renkontiĝojn. Oni 
nizi E-klubon en Таganrog. La klubo kunlaboras kun la

Okazis kelka,
helpas orgei______ ___
regiona расkomitato,

w TALGAR (G>Gercikov). Oni fermis la klubon en Kulturdomo, ansta
taue estas organizitaj du aliaj. La klubanoj abunde korespondas kun 
eksterlando. Post grava konfarenso de KIDoj en Alma-Ata estas klopo
doj fondi B-rondeton tie. En la klubo mankas konstantaj aktivuloj, ' 

TJUMENJ (V.Samojlovskaja). El 12 klubanoj aktivas b. Oni organi» 
’ esŭĵu. v*uĵ  caiis pripagitaj. Funkciis kelkaj kursoj, 

ro de politikaj kantoj. La klubo ricevis konstantan ej<.--------- , .. ................................. ..................
Estas or- 

TJUMENJ (V.Samoj 1 
ais 43 prelegojn, ciuj estis pripagitaj, Funkciis kelkaj kursoj 
Okazis vespero de politikaj kantoj. La klubo ricevis konstantan 
on. La klubanoj vigle korespondas. En la urb*  okazis REVU-13.

UPA (A.Silantjeva). La klubo faris fileon pri SEJT-17. 
ganizita REVU-12, Okazis granda televida elsenda, ĝin partoprenis
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11 klubanoj. Betle J. 10 prelegoj. Ronketis kursmj, inkluzive la 
korespondan. Kore spondiigoj ne estae multaj. En la klubo mankas 
spertuloj, Kurso por progresantoj ne estis sukecsa.

USTJ-KAMBNOGORSK (A.Pretorov). Batle organizitaj kursoj gSmeta
nina). Okazis multaj eksterurbigoj. La klubo eldonas revuon •Verda 
Velo". Oni okupigas pri kantotradukado.

VILNIUS (M.GaidamavlSlene). EL 38 klubanoj aktivas c. 10. Estaa 
ricevita nova ejo. Okazis la tradicia renkontigo EMuzo*  kun serio®» 
programo, ankan la boatmareo kaj eliaj renkontigoj. Estae multaj Le
terkontaktoj kun eksterlando.

ZAPOROĴJE (D.Kolker). La klubo rieevis grandan bibliotekon here
de post morto de veterano Falkov, Funkeias koresponda kureo. Aperis 
9 artikoloj en la gazetaro.

Raportoj de la kluboj-kandldatoj 
SIZRANJ (N.Dolganove). Funkciis terareoj. La klubo organizis pre

legojn, artikolojn. La klubo partoprenis urban konferencon de KIDoj. 
Oni vizitis kelkajn renkontiĝojn.

STERLITAMAK (E.Safronova). Funke iis du kursoj» La klubo organi
zis du prelegojn. Estaa abonitaj kelkaj E-revuoj. Oni praktikas 
eksterurbifrGjn,

Neali^in t a j grupoj
PETROPAVLOvSK—KAMĴATSKIJ (A.Natlnj). Batas 9 E-istoj. Oni abo

nis revuojn, organizis 2 kursojn. Egtas bonaj rilatoj fca» la loktij 
instancoj. La grupo petas kandidatigon al SBJM.

Oni unuanime akceptas decidon pri kandidatigo de la grogo.
PERMJ $R.CeliŜSeva). La grupo havas 10 membrojn, preskaŭ ciuj 

aktivas. Okazie fotoekspozicio, koncerto. Oni abonas E-revnojn, 
partoprenas renkontiĝojn. Estas kereepondllgoj kun eksterlando. La 
klubo petas akcepti gia kandidate al SEJM,

La.Konferenco unuanime kandidatigas la klubon al SEJM.
B.Kolker? ?rfttltaj finintoj de korespondaj kursoj malaperas pro 

izoleeor^TsrVa^proponita interurba klubo por unuigi tiujn homojn. 
La klubo "Antaŭen*  aervaa kiel bona kanalo por altiri novajn SEJM- 
subtenantojft. La klubo havas informilon "Lnoe verda", kiu helpas 
daurigi la studadon. Necesas pli da stento flanke de SEJM.

La dha tago - 13.8,7^?

Temo? PAKA AGADO Ей SEJM

N,Cvileneva? Al ?in fakestro estia sendita letero kun peto 
sendi laborplanon de la fako, sed reenle nur kelkaj. Tre bone labo
rle la scienc-teknika fako. ankara la metodika. Bone komencis la 
scienc-esplora kaj la kolektanta fakoj. Generale, la faka agado ne 
estaa sufice aktiva, 5ar la fakoj estas multaj, sed niaj fortoj - 
malmultaj.

BIBLIOGRAFIA SERVO - raporto forestas.
. У«Cvileneva? Cvetkova reenle dumjare» La laboro estas farata, 

kaj sufice. granda. Necesas pli, da helpo de aliaj urboj.
*nekij: Estaa preskaŭ finita la sliparo de moskvaj kaj le- 

ningrodaj bibliotekoj, sekvos aliurbaj,
G, Gercikov? Necesas aperigi la ĉifrojn, por ke oni povu amase 

mendi ia librojn en bibliotekoj - en "A" au alimaniere.
KKoLker? Ni devas instigi la bibliotekojn, ke ili akiru ankara 

novsjri й-iibrojn.
La servo ricevas 25 poentojn, pro kunlaboro Riga kaj Vilnius - 

po 5 p.
HISTORIA PAKO - raporto forestas.
N.Cvlleneva? Sarkovekij plendis, ke mankas kunlaborantoj. Ta

men li mem pri Ha historio okupiĝas, prelegis dum "Negfloketo”, 
kaj intencas okupiĝi plu - sed ekster la SEJM-fako.
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G.Gercikov: La historio estas alloga ne por la Junalaro, sed 
por la veteranoj, Невеsas transdoni la fakon al iu veterano, preci
pe el Cehaitio,

A.GonSarov: Necesas insiste peti memoraĵojn de la veteranoj.
A.Medin§: 'Hi tion jam faras. Post ordigo ni povos liveri la ma- 

terialojn al’ la histeria fako. w
M.Bronŝtejn: Necesas ne simple kolekti, sed ankaŭ analizi la 

materialojn.
J.MuraSkovskij: Kiamaniere devigi la klubojn kolekti memoraĵojn? 
A,Goncarov: Aite poentigi tion,
K Kelke r: Jam ni ekverku rememorojn pri la historio de SEJM.
La 'fako-' ne estas poentigata.
INFORMA SERVO $T,Bercis, skriba raporto). Dum la agadjaro 1975/ 

1976 la servo pli vigle laboris, kompilante jam 7 pakaĵojn. La fak
toj montras, ke la kluboj farigis iomete pli aktivaj kompare kun an
taraj iaroj. Sed la aktiveco vere ne estas sur sufica nivelo. Be
daurinde la geografio de kontribuantaj kluboj estas ne tiel vasta 
kiel necesus: nur 15 kluboj estas prezentataj en Informaj Pakaĵoj, 
Jen statistiko:

URBO ĴURNALOJ ALIAJ MATERIALOJ (surgluitaj revu-
oj» afiŝoj, programoj ktp.)

Rostov-Don 11 3
Riga 10 4
Krasnojarsk 10
Moskvo 5
Tjumenj 
Meĵdnrecensk

4
2

Miass 2
Omsk 2
Vilnius 2 •
Barnaul
Kujbisev

1
1

Ivanovo 
Ufa

1
1

Tifivin 1
Velikije Luki 1

Iaforma Servo elspezis meze 6 kop. por unu pakaĵo. Oni dissendis al 
ciuj SEJM-kluboj kaj kandidatoj 35® pakaĵojn. La 350 kovertoj kos
tas 3r50k, poŝtmarkoj - 21r00k, entute 24r50k. Gi tiun sumon Infor
ma Servo kovris per la mono de Riga Junulara klubo. ~

Pri I.S, aperis du artikoloj en "Aktuale". Kiel ĉiam, malgraŭ 
niaj avertoj, multaj kluboj ne sukcesas akiri bezonatan por la In
forma servo kvanton - 45 ekz. Estus^dezirlnde, ke sekvontjare al la 
laboro de Informa Servo aliĝus ankaŭ aliaj SEJM-kluboj.

Informa Servo petas Komitaton de SEJM poentigi plej aktivajn 
kunlaborantojn: Rostov-Don per 20 poentoj, Riga - 15, Krasnojarsk - 
15, Moskvo - 10, Tjumenj - 10.

Riga junulara E-klubo pretas sekvajare prizorgi kompiladon de 
Informa pakaĵo.

P»Jegorovas: Oni ne sendu bagatelajn materialojn.
Ls laboro de la servo estas taksata lau Taksa Demandaro, tial 

la Konferenco malakceptis la peton pri poentigo pro kontribuado,
KANTA FAKO (A.Vizgirdas, skriba raporto). Dum la pasinta agad- 

periodo la fako daurigis sian laboron lau la plano, prezentita dum 
la pasintjara Konferenco de SEJM. Dauris la kolektado de Siaspecaj 
E-kantoj. Komence de la jaro estis dissendita la alvoko al kunlabo
ro. Cin ricevis ciuj kluboj, "Aktuale", "Ligilo", Pola Radio, apar
taj fakuloj k.a. Ciujn bondezirojn, proponojn, la listojn de plej 
popularaj kantoj,-notojn, kantotekstojn ktp. la fako zorge konside
ris kaj prilaboris. Necesis ja profesia trarigardo, muzika kaj tek- 
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sta korektado cele al preparo de la materialo por eventuala aperigo. 
Multe da tempo okupis la adapta transponado kaj surpaperigo de la 
korektitaj melodioj, elserĉado de plej trafaj akompanakordoj, kom
parado kun la originaloj, tajpado de la tekstoj ktp. ktp.

La fako sukcesis kolekti pliajn 56 kantojn taaj nun disponas en
tute pri 266 kantotekstoj, notoj kaj surbendigoj. Gravan helpon cl 
laboro de la fako liveras la Magnetofona fako da SEJM, de kies f.ur- 
bend^goj ni sukcesis surpaperigi multajn originalajn melodiojn kaj 
ankaŭ eksterlandajn E-kantojn.

Dauras la indeksado de E-kantoj kunlabore kun la Muzika E-Ligo 
(MEL).

Kiel la cefan celon Si-periode la faljo havis aperigon de E-kun- 
targto kun notoj. Tamen lastmomente bedaurinde evidentigis, ke mal
graŭ la preta kompilita materialo (72 folioj kun melodioj kaj kanto
tekstoj), la multobligo de la kantareto fiaskas. La personoj, kim 
kiuj printempe estis atingita interkonsento pri multobligo, nun de
vas rifuzi kaj promesas helpi nin nur autune. Trovi rapide novan 
multobligonton ni ne sukcesis, kaj la planita kantareto al la ko
menco de la tendaro ne aperos. w

Tamen, havante la tempon, la fako decidis ĝis la autuno pligran
digi la amplekson (kaj eble la eldonkvanton) de la kantaro, enkon
dukante novajn kaj reviziante jam pretajn kantojn, kun konsidero de 
ro de la alvenintaj proponoj kaj kritikoj, kaj aperigi la kantaron 
post 3-4 monatoj. Tiam ĝin povos akiri ciu SEJM-klubo lau antici
pa mendo.

Inter la plej kunlaboremaj kluboj kaj apartaj fakuloj ni volon
te notas kaj volas taksi la kontribuon de sekvaj fervoruloj; S.Lomo 
SViljandi) - 15 poentoj, N.Dolganova (Sizranj) - 15, E-klubo "Rovo" 
Tjumenj) - 15, Magnetofona fako (Klaipeda) - 15, E-klubo "Juneco" 
Vilnius) — 10, Moskva E-klubo - 10, G.Gercikov (Talgar) - 10, J,Mu- 

raSkovskij (Rustavi) - 5, E-klubo "Oazo" (Barnaul) - 5, R.grinspan 
(Taskent) - 5, N.Brik (Rostov-Don) - 5. La kanta fako ankaŭ espri
mas dankon pro kunlaboro al gekamaradoj: V.AroloviS, G.Stanesnikova, 
A.Tonti (Moskvo), V.Silas, P.Jegorovas (Vilnius), M.Bronstejn (Tili- 
vin), V.Cemov (Kaluga). w

La alvokon al kunlaboro bedaurinde ne reefiis tiaj fortaj kluboj, 
kiel Ufa, Riga, Ivanovo, Uatĵ-Kamenogorsk, Poltava. Omsk k.a.

Pro la preparado de la kantareto la fako ne sukcesis plenumi 
ciujn punktojn de la laborplano, alfronti novajn iniciatojn, kion 
ni certe faros estonte.

Krom cio la Kanta fako plenumis mendojn de kelkaj petintoj pri 
melodioj kaj kantotekstoj (So$i, Kievo k.a,). Ni alvokaj la klabojn 
al pli aktiva kunlaboro. Multaj bonaj, interesaj kantoj ankoraŭ ka
ŝas sin inter la popolo. Oni verkas kaj tradukadas novajn kantojn. 
Estu konsciaj, ke ilin ege bezonas la kanta fako, kies sola nutra
ĵo ili estas. Daure kaj konstante eendadu la kantojn al nia adreso 
kaj akceptu la anticipan Rankon.

Klaipedanoj pretas daŭrigi la laboron ankaŭ dum la sekva jaro, 
se ne aperos dum la Konferenco pli energiaj dezirantoj transpreni 
la faratan^laboron.

J.Muraskovskij: La fako laboras ne ĝustavoje, ĉi nur arkivigas 
la kantojn, sed necesas eduki la kantajn gustojn de la E-istoj. Oni 
recenzu, kritiku la kantojn.

N.Cvileneva: Eetas malfacile trovi objektivajn kriteriojn. Ta
men necesas recenzi la kantojn, diskuti pri ili.

La fako estas poentigata je 30 p,
KOLEKTANTA FAKO (V.Banjulajtis. skriba raporti). La komenco de 

fakta fakagado iomete malfruiĝis, ĉar la anonco en "Aktuale" aperis 
tro malfrue. Malgraŭ la anonco kaj personaj skribinvitoj, al la fa
ko gie nun aligis nur...6(7!) personoj. Kompreneble, pri iu ajn pli-
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malpli fruktodona agado oni ae povas eĉ paroli. Mia ege malagrable 
eurpr!zis tia malaktive©© kaj ее ignoro flanke de apartaj SEJM-anoj 
kaj junularaj kluboj. ĉu efektive tiu Si fako ne eatas bezonata? Mi 
tamen ne perdis la esperon kaj poiomete agis:

1) Dank*  al monhelpo de Komitato mi akiris kelkajn oentojn da 
E-insigaoj, emisiitaj en ĈSSR; 2) mi kontaktiĝis kun ekstarlandaj 
E-kluboj de kolektantoj, nome: a) kolektanta klubo ce -GEA en ĉeĥos
lovakio, b) kolektanta klubo "Amika rondo" en Sofio, Bulgario, e) 
E-klubo de filatelistoj en Budapeŝto, Hungario, Ш ciuj donis kon
senton kunlabori kaj helpi al nla novbakita fako, "Amika rondo'’ 
aperigis artikoleton kaj angncon de nia fako en sia bulteno, la fi- 
klubo desfiiateiistoj baldaŭ aperigos anoncon pri ni en sia bulteno 
kaj ankaŭ en "Budapesta informilo".

Dum BET kaj SEJT mi intencas plimultigi la membraron de nia fa
ko, disvendante diversajn rarajn E-insignojn nur por fakuloj.

A,Goncarov: Necesas, ke la fako ekspoziciu siajn kolektojn.
V", A roi ovio: La fakestro ne devas Ĉagreniĝi: por la komenco 6 

kuni abo rantoj' estas tute normala e lfe ro.
La fako estas taksata per 25 p.
KORESPONDA SERVO (S.Neilande. skriba raporto). Dum la laborpe

riodo de 1975/1976 estas forsenditaj al individuaj personoj enlande 
335 adresoj -al 30 personoj el la urboj Tjumenj, Tifivin, Tula, Mi- 
Sss, fiarkov, Rostov-Don, Kaluga, Siktivkar, Lvov, Birŝtei, Talgar, 
eljabinsk, Kara-Kulj, Saldus, Melnik, Novosibirsk, Tullin, kiga. 

La forsenditaj adresoj estaa el jenaj landoj: Kubo - 8, Danlando - 
1, Mongolio - 2, Belgio - 2, Bulgario - 65, Pollando - 49, Japanio

аЛ- 2, Argentino - 1, Finnlando - 2, Svislando - i, Hungario 
_ „ ehoslovakio - 12, Vjetnamio - 3r Nederlando - 1, Anglio - 8, 

Portvgalier- 4; Italio - 11, Svedio — 6, Francio - 3, Brazilio - 1, 
Sovetunio - 78,

. Al Hungario, Pollando, GDR estae forsenditaj 30 adresoj de sove
tiaj esperantistoj, al la revuo "Bulgare Esperantisto" - 25 adra soj.

En "Aktuale" aperis 2 miaj artikoloj kaj 3-foje adresaro.
A,Goncarov: Ne necesas publikigi la adresojn en "A", ĉar la ser

vo devas kontaktigi individuojn kun individuoj.
P,Jegorovas: Necesas, ke la servo pli ofte publikigu sian adre

son en eksterlandaj revuoj.
Oni taksas la servon je 30 p.
LERNEJA FAKO (N.Starodubcev skriba raporto). Dum la 1975/76-a 

lernojaro en Sovetio funkciis 53 lernejoj kun E-rondoj, kursoj au 
klasoj. La instruado estis preskaŭ ĉie ekster la lerneja horaro, • 
kaj ofte la instruado ne eatis pagata al la instruisto. Ankaŭ man» 
kas la generala, unueee instruprogramo. Sole en unu mezlernejo Es
peranto estaa devige instruata por la tuta klaso en la lerneja ho
raro, tiu eetas la 44—a sie zie rne j о en Tallin. Jam dum kvar jaroj 
tie instruas s-no J.Palu. La direktoro kaj la pedagogia konsilanta
ro de la lemejo estaa kontentaj pri la rezultoj de la instigado, •

Aktive laboras en la E-instruado s-no B.Kolker (Ufa), kiu kom
pilis la konatan lernolibron, A,Rogov,V,NoĈovkin, prof. A,Korolevd& 
(Ukrainio), s—noj ĴLKalnins, A.Silkalne, A.Buŝe en Latvio, s-no e. 
&eroikov an Kazaĥio kaj multaj eliaj.

En 53 lernejoj lemis sume 993 gelernantoj dum la 1975/76-a 
lernejaro. Lau la specoj de lernejoj kaj kursoj la laboro dividiĝis 
jene:

Ь • » о e j о j Kulturdomoj
elementaj 

kursa rondo 
2 s5 7 22

aso kurso rondo
7 3 2

profesiaj
kurso rondo

2 4
kurso

12
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Ci tie sub "kureo*  ni notas la regulajn*  laŭplanajn E-kursojn tea» 
plena posedo de la elementa E-gramatiko; sub "rondo" - la asman 
plus iomaj praktikaj laboroj (ekzercoj, legado); sub "klaso" - re
gulan, kiel lerneja klaso, partoprenon de plena E-kurso kun.plena 
posedo de la E-gramatiko kaj hejmaj taskoj, klasaj kontrulaboroj 
ktp. •

El la 993 gelernantoj lernis: en la elementaj lernejoj - 114, 
en la mezaj - 485, en la superaj - 113, en la profesiaj - 60, en 
kuiturdomaj kursoj - 221 gelernantoj.

Dum la periodo multaj E-instruistoj ricevis diversan helpon: 
projekton de programo por E-instruado en lernejoj, du artikolojn de 
la hungara profesoro I.Szerdahelji, Kronikon de E-instruado en la 
lernejoj de la mondo, abonojn por preskaŭ 500 ekz. de la porinfane 
revueto "Juna amiko" ktp. v

Sed tiu Si grave laboro en la lerneja kampo ankoraŭ havas mul
tajn mankojn. jJnue - ne ciuj klubgvidantoj donas ĝustatempan infor
mon. 31 ICO aŭ pll&a demanditoj respondas apenaŭ 30. Tial la bildo 
povas esti tute ne gusta. Due - kiel bone proponas L.Novikova, iam 
venia ternpo organizi almenaŭ korespondajn kurbojn por la instruis
toj. Trie - jam necesas pensi pri niaj landaj konferencoj por la E- 
instruistoj*  per interŝanĝi la opartojn ktp. л

A.Buttau; Ni havas lernejajn rondojn en apudurbaj vilagoj. 
UTGerclkov: Ce ni la laboro kun la gelernantoj pasas sukcese, 

ĝi esras pripagata. Necesas oficiala instruprogramo,
V.Sapoĵnikov: Ni havas kurson ^or gelernantoj en la urba pio

nirpalaco. ketas abonitaj 16 ekz. ua "Juna amiko". w
A. Melnikov: La fako devas ne nur registri la faktojn, sed ankaŭ 

zorgi pri ia programo.
A^Medlns: Ni havas oficialan instruprogramon latinlingvan. Oni 

postulas de "la instalistoj diplomojn piri la instrurajto.
B. Kolker: Tiajn diplomojn rajtas doni la klubo. Por mendi ilin 

en tipografio sufiĉas prezenti peton sur la kluba blankfolio.
La fako estas poentigata je ?5 p.
LUMBILDA SERVO (S.KotiJarov). La servo laboris malbone. El la 

anonoiĝintaj kunlaborantoj reenle nur unu. Oni ofte ne informis pri 
forsendo au rice Avo de la lumbildoj. Necesas elekti pli laboreman 
servoestron, prefere el lu granda urbo - por pli facila akiri la 
bezonatajn.materialojn.

A>Medina: La lumbildserioj estu en la kluboj, kaj la fakostre 
havu ilian Цston.

A,Gonĉarov; La lumbildoj povas esti tre utilaj por la propagan
do de Lf., por plivivigi la prelegojn. Estus bone ankaŭ sendi ilin 
eksterlandan.

La laboro de la servi estas taksata per 10 p.
MAGNETOFONA gAKC (S.Sadauskis). La fako dum la pasinta agadpe- 

riodo laboris lau la plano, kiun kon/firmis la pasinta SEJM-Konfe
renco. Dauris surbendigado kaj elsendado de la posedata E-materia- 
'lo. La fako kunlaboris kun la kanta fako, al kiu ĝi helpis kompili 
multajn E-kantojn. La fako faria katalogon da la surbendigoj: kan
toj, rakontoj, renkontigoj, lernokursoj.

Malgraŭ ke la fako ne posedas la porteblan magnetofonon, davMs 
surbendigado da E-renkontigoj. Plene estis surbendigita la E—renko
ntigo "Muzo-75", kiu ekezia apud Vilniuao.

Nun la magnetofona fake posedas 25. diversspecajn bendojn, ink
luzive kasetojn; eu ili troviĝas ĉirkaŭ 300 titoloj. Ni deziras da
nki la E-klubojn de Petropavlovek-Kamĉatskij, Tjumenj, Riga, Vilni
us, Klaipeda kaj persone k-don Rogov, kaj poentigi po 8 p.

En gvidado de la magnetofona fako ertis multaj malfacilaĵoj, 
sed nun ili estas superitaj. Iom estas domaĝe, ke la fako ne havas 

U?.1.aaWr81nlee^etSl₽onmS1^u.l la — 
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terialojn, do ili ankaŭ iamaniere helpu al la fako. Demandaj lateroj 
estas ricevitaj 9, responditaj estas 7.

Dum mia gvido estas acetitaj 3 bendoj po 5r40k kaj 2 kasetoj po 
5r00k por surbendigi novajn E-ajojn,entute estas elspezitaj 26r20k.

Pro partopreno en BET-17 mi ne sukcesis tajpi la katalogon, sea 
post monato ĝi aperos. w v

Mi kaj miaj helpantoj daŭrigos la laboron ankaŭ en la sekva la
borpago, se ne estos pli kuraĝaj kaj pli saĝaj aktivuloj por preni 
tiun ci laboron sur siajn Sultrojn.

A.Medios: La kluboj sendu purajn bendojn al la fako.
D Ateme t ova: Tjumena klubo ne estas kontenta pro malbona aŭdeble

co de la surbendigoj.
Oni poentigas la fakon je 30 p.
METODIKA PAKO (B.Kolker), Dum la pasinta agadjaro estas efekti

vigitaj diversaj aktivecoj. Estas relaborita, pre spretigita, multo
bligita kaj dissendita al SEJM-kluboj kaj eksterlandon la lernolib
ro. Nun ĝi iĝis ĉefa instruilo en dekoj do urboj. La lernolibron 
pridiskutis la interlingvistika sekcio de la Instituto pri lingvo
scienco (Moskvo), kie ĝi estis aprobita kaj rekomendita por eventu
ala eldono. Estas lanĉita vasta kampanjo "Estroj de lingvistikaj 
katedroj", lau kiu estis senditaj 275 leteroj kaj venie 85 reenoj: 
oni mendis la lernolibron, proponis organizi E-kursojn, Estas orga
nizita kampanjo "Ministerioj de klerigo", kiu donis dume negrandajn, 
sed gravajn rezultojn. Daure funkciis la koresponda kurso en Ufa, 
estis donita helpo al aliurbaj korespondaj kursoj, En "Aktuale" ape
ris du materialoj, i.a, programo por elementaj kursoj. Kelkaj urboj 
ricevis atestojn por kursfinintoj, laupete estis donataj konsultoj 
pri metodiko de instruado.

A.Malnikov: Estus bone antaŭvidi specialajn aranĝojn por la 
kursgvidantoj.

La laboro de la fako estas taksata per 40 p.
•NATURAMIKA PAKO - raporto forestas.

A,Medina: Kilk ka^ lia fako organizis la tradician renkontiĝon 
"E. Icaj namuro". Dum gi okazis interesaj prelegoj, faka instruado 
de naturdefendo. La fako kontaktas kun la naturdefendaj organiza
ĵoj. La laboro estas daurigota kaj plivastigota.

Oni taksas la agadon de la fako per 25 p.
POEZIA FAKO - raporto forestas*  
A.Gor.Ĉarovi Lukjanecr ne laboras kaj pretas eksiĝi. 
Oni" re poentigas la fakon.
RADIOAMATORA PAKO - raporto forestas.
A, Gonĉarov: Jaskov havis eterkontaktojn kun japanoj.
B. Kolker: Estis lia artikolo en "A".
P.Jegorovas: La fako ne estaa bezonata, ni ĝin likvidu.
La fako ricevas 10 p.
SCIENC-ESPLORA FAKO (V,Silas, skriba raporto). Kiam en la pa

sintjara Konferenco k-do Gonĉarov prononis fondi Scienc-esploran 
fakon kaj elekti min por gvidi ĝin - Ĉiuj facile konsentis. Ankaŭ 
mi (kondiĉe, ke mi eklaboros ne tuj).

Cio estis kvazaŭ klara - necesos esplori la E-agadon science. 
Tamen ce provo formuli apartajn taskojn evidentigis, ke la objekton 
de la esploro necesas precizigi kaj limigi. Ja okupiĝi pri Ĉio sig
nifas okupigi pri nenio,

Do, limigi la esplorkampon lau tempo kaj loko de la okazintaĵoj! 
Limigo lau tempo signifas, ke ni traktos fenomenojn nur de la las
taj jaroj (pri malncvaĵoj okupiĝu ja la historia fako). Limigo lau 
loko signifas, ke ni ne traktila eksterlandan movadon, la agadon 
de la izoluloj kaj de la neal'gintaj kluboj. Nature forfalis ankaŭ 
la lingvistikaj esploroj (des pli, ke pri tlo jam okupiĝas la inter
lingvistika sekcio en la Scienca Akademio), Restis do tio, kio kon-
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sistigas la asadon de SEJM. ankaŭ la medio, ей kia funkcias SEJM. 
Tiel evidentigis, ke la fako okupiĝis pri sociologio de Ia E-agado. 
Tial mi opinias, ke la titolo de la fako TSoienc-esplora" estas ne 
tro preciza (ec iom pompe),kaj proponas sangon si pli modesta, sed 
pli konkreta -"SOCIOLOGIA",

Cu eatas io farita en la sociologia kampo? Jes. Vi ja memoras 
la grandan enketadon, plenumitan de la rafanoj en SEJT-16. Estie ri
cevitaj interesaj rezultoj -.vere, mankie pli profundaj konkludoj 
kaj rekomendoj, eed la komenco estis bela. Ankaŭ nun, mi estae cer
ta, en kelkaj kluboj oni plenumis iujn esplorojn, rai nur ne estas 
pri tio informita. Mi povas diri nur pri Vilnius - ci tie dauras 
enketado de la ekstera publiko pri Esperanto. Surbaze de la ricevi
taj respondoj estie precizigita la enketo por plua latero.

Cu la fako mem, kiel institucio, ion faris? Preskaŭ nenion. Kom
pilo de la agadplano restis nur bona intenco. Tamen ja-estie difi
nita la objekto de la esploroj, ellaboritaj r-e t od lkaj principoj de 
la laboro, kompilita listo de temoj por eventuala esploro.

La skemo de la laboro estas jena. Kunlaboranto prenas de la fak
estro temon aŭ registras la propran, ricevas konsilojn- Post la ek
ploro la studo estas arengate en minimume 2 ekzempleroj, el kiuj 
unu restas la aŭtoro, la dua iras al la faka arkivo. En "Aktua
le" aperas resumo de la studo - dezirantoj konatigi pli detale kon
taktas la fakon.

Kiel labori, ni jam imagas. La objekton ni selas ĝi estas: 1) 
SEJM-kluboj (kiel tuto kaj lau apartaj aktivecoj); 2) SEJM-aktive- 
coj; 3) la ekstera medio. Restas do nur labori...

A.Goncarov: Silas ne komprenis la taskojn de seieno-ssplora fa
ko kaj fakte fandis alian fakon. Tamen SEP tutegale necesas.*Ĝi  de- 
vas ne anstataui la interlingvistikan eekcion„ sed helpi al ĝi.

La Konferenco decidis alinomi la fakon kaj taksi ĝian laboron 
per 20 p. ____

SCIENC-TEKNIKA PAKO (A.GonSarov)*  Estas kolektitaj 115 adresoj 
de sciencistoj - E-istoj en USSR. Estas lancita la infoma bulteno 
de STP; en la bulteno estas aperigitaj 32 materialoj sur 18 paĝoj. 
Estae komencita bibliografio pri la temoj: 1Д Scienc-teknika parti
koloj en Es; 2) Scienc-teknikaj libroj en E.; 3) E-terminaroj; 4) 
Scienc-popularaj artikoloj en la E-preso; 5) E. kiel laborlingvo de 
la ecienco;_6) E-lingvaj scienc-teknikaj artikoloj en la neesperan
tista preso; 7) E-lingvaj resumoj; 8)Prelegoj en_la Internacia So
mera Universitato; 9) E. en la faka korespondado; 10) Sciencistoj 
kai sciencaj organizaĵoj por E.; 11) E. kiel lingvo por reklamoj: 
12) Studentaj sciencaj verkoj pri E-tamoj; 13) Lingvaj baroj en Ia 
scienco; 14) Scienc-teknikaj E-revuoj; 15) Problemaj artikoloj pri 
E. en la scienco. Estas mikrobendigitaj E-terminaroj kaj aliaj sci
encaj E-lingvaj materialoj; oni plenumis petojn pri la.mikrobendoĵ. 
Estas detale trarigardita-, 36 jarkolektoj de E-revuoj (inter ili 14 
de "Scienca Revuo’') kaj surslipigitaj ciuj materialoj pri E. en la 
scienco. Estas metitaj kunlaboraj kontaktoj kun la ĝenerala sekre
tario de rSAE» Scienc-Teknika fako en Bulgario, Teknikista sekcio 
en Cenoslovakio, sciencista E-klubo en Budapest (Hungario). Estas 
kolektitaj kaj senditaj al "Scienca Revuo" 4 sciencaj artikoloj. 
Estas komencita SEJM-bibiioteko de faka literaturo en E. Estas pre
parita kaj venigita al SEJT-16 la ekspozicio de scienc-teknikaj 
libroj kaj revuoj en E. Eetas legitaj por neesperantista publiko 3 
prelegoj, 1 prelego en BET. La fako planas iom apartiĝi de SEJM: 
elekti propran estraron, fondi propran kason ktp. Estas planata 
scienc-teknika E-konfarenco, eble en kadroj de BET.

La fakon oni poentigae je 40 p.
TRADUKA PAKO (V-Samodaj). La fako devas havi du flankojn^ la in

struan kaj la kooidinan. ĉi-jare ambaŭ flankoj lamis. Estas farita
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listo de rekomendataj libroj pri la tradukarto. Estis informo pri 
la rezultoj de la pasintjara tradukista konkurso kaj rakonto por 
la nova konkurso sur la paĝoj de "A". Estis organizita tradukan® 
de la materialoj de Ia XXV-a partia kongreso por SSOD, sed fari ti
on per la Traduka fako estas maloportune. Pro troa okupateco mi ne 
povis inde gvidi la fakon kaj dezirus ne esti elektita Ĉi-jare.

B.Kolker: Necesas verki gvidlibron pri la tradukarto. 
La 'fakon oni poe ntiga s per 10 p,
A.Goncarov: Hi devas fondi novajn fakojn nur kondice ke estas 

iniciatema fakestro. Se tia homo ne troviĝas, prefere rezigni pri 
la fako, __

H.Cvileueva: Hece sas malgrandigi la kvanton de la fakoj. Prefe
re ni havu malmultajn fakojn, sed laborkapablajn.

P,Jegorovas: Kunlaborantojn por la fakoj trovu la fakestroj mem.

Sekva» malfruintaj klubaj raportoj.
ĤMELNICKIJ-(VaKorsun). El 20 klubanoj aktivas 10. La kunvenoj 

okazas regule, EbtIs organizita E-kurso. Okazis 2 ekspozicioj, ra
dioelsendoj. Ciu klubano aktive korespondas kun eksterlando.

LENINGRADO (ILGilinskij). La junulara sekcio havas 44 anojn. 
Okasis 2 knrsoj. Oni organizis majan renkontiĝon por komencantoj 
kaj intencas tradiciigi ĝin. La klubanoj havas multajn koresponda 
ligojn.

Temo: УГНАНОA STATO DE SEJM

A*Melnikov:  La buĝeto de SEJM konsistas el tri partoj*  1) pro
fi toj de tendaroj kaj renkon/tigoj♦ 2) kotizoj de la kluboj kaj 
subtenantoj; 3) diversaj eventualaj enspezoj. La plej malorda pardo 
•stas la klubaj kotizoj. La kluboj pagas neregule kaj diverstempe. 
Mi proponas», ke oni pagu unufoje jare, samtempe kun la unua rapor
to. Krome mi proponas, ke onfc pagu ne de aktivuloj, sed de membroj. 
Tiam en la raportoj estos efektiva, sed ne surpapera kvanto de la 
mombroj. Estis entreprenitaj pasoj por Savi parton de la kaso eks
terlande j dume tio eblas nur en ĉeĥoslovakio. Hua SEJM havas ĉ. 2000 
rub. Estas propono antaŭvidi en la buĝeto oficvojaĝojn por la komi
tatanoj.

л,Goncarov: Mi proponas ne sangi la sistemon de kotizado. 
PJJegorevŝs: -Por SEJM oni ne kolektu la monon speciale, sed el

prenu necesan sumon al la kluba kaso.
B.Kolker: Membreco en Ia klubo estas ĉies propra afero, kaj ni 

ne povas devigi la homojn pagi.
Per voĉdonado oni decidis restigi kctizadon del la aktivuloj. 
Pri la unueca dato estas decido pagi samtempe kun la l-a rapor

to.
Oni aprobas la proponon pripagi la vojon por la komitatkunsidoj.

Temo: INTERNA INFORMADO EN SEJM

V.Ebel: Dum la agadjaro aperis 9 numeroj de "Aktuale11. Aldone 
estis £ folietoj de Ie scienc-teknika fako kaj unu folieto rusling
va "Lau meridianoj de Esperanto". Kontribuis al "A" entute 33 urboj, 
ĉi-jare la afero rimarkeble lamis. Fakte 2 numeroj ne aperis. Estis 
planite fari, sliparon kaj enketadon pri "A", sed tio ae efektivigis» 
La cefaj kauzoj: mankis tajpilo; mi tro longe oficvojaĝie; materia
loj abundas, sed mankis helpantoj: multaj artikoloj postulas ample
ksan redaktadon. Generale mi jam indiferentigis kaj ne povas dauri
gi la.laboron.

G,Gercikov; Estu du alternaj redakcioj, ĉiu el ili eldonu nume
ron unu foĵdh 'dum du monatoj.
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P.Jegorovas: Tio ne eblas» fiar estoa malordo en la eldonada. 
te.ĜlimŝlĉTT: Nesesas restarigi ekspresan informilon (KKK).

La tria tago - 14«8,7£

La konferenco voSdone deoidas restarigi la ekspresan informilon.

Temo: RENKONTIGOJ KAJ TENDAROJ

M.BronStejn: Dum la jaro okazis pluraj renkontiĝoj 
naj.' kaj fakaj.’ Sed gri ili ven/is malmulte da raporto 
тайко de la renkontigoj estis neprepariteco, 
tus bone, se pri la dum,

____ o-J * kaj regis- 
raportoj» La eefa 

es хошинuxkvj nojjicpai±*xivu,  ŝablonaj programoj• Ев—
__  ___ , se pri la duajaraj renkontiĝoj respondecu alia homo, ©1 
pri SEJT.

J. Mura akovski j: Necesas du specoj de renkontigoj t por progresan
toj fcaĵ' por spertuloj.

D.Kolker: Al regionaj renkontigoj -‘«©cesas nepre allogi kornea*

por Is akti*  
> ХХХИ, Por kornan*  
Sian novaj homoj»

ĉantojn.
A.Gonoarov: La unuaj renkontiĝoj estis in/teresaj ; 

voloj’,“aeff nun la malnova programo jam ne allogan ilin 
ĉantoj la programo povas esti la saina, ĉar venas filam nuvaj nomoj» 
Sed por aktivuloj la programo estu ŝanĝita, ekzemple enhavo serio
zan studadon.

P,Jegorovas: .Necesas pli atenti specialigitajn renkontiĝojn, 
ekz.

M.BronStejij: Pri tiuj renkontiĝoj devas zorgi la SEJM-fakoj»
77"JTroIovic: Unu faka renkontigo dumjare - en SEJT • jam ne sn- 

fieae»"Do la fakoj nepre antauplanu renkontiĝojn por la jaro.
A»Kogan: La fakaj renkontigoj estu ligitaj kun similaj aranĝoj 

eksterlande»
R&Bronfitejn: Konklude eblas diri, ke la renkontiĝoj estu apartaj 

por komencantoj kaj por aktivuloj. Inter la lastaj apgr+e gravas 
la fakaj renkontigoj. Ciujn renkontiĝojn necesas antauplanl por la 
jero.

La klubo de Tifivin esploris ebleoojn kaj trovis taŭgan lokon, 
do estis planate lokigi SEJTon en pionira tendaro. Sed poste evide
ntiĝis, ke la pionira tendaro ne povas nin akcepti. Duaa niaj tenda
roj ne estas plene oficialaj, necesas ke la kluboj-erganizantoj 
evitu reklami ankoraŭ ne okazintajn aranĝojn, ĉar tio povas maluti
li. Kxam estie planate baziĝi en li pionirtendajo, tle eblis akcep
ti nur limigitan kvanton da tendaran/oj. Tlo kauzis plendojn flanke 
de la kluboj, kaj ni devia antaŭvidi ankaŭ ebleoojn por "sova*  “ 
partopreno. Dum la allĝado lamis la disciplino: oni aliĝis ne 
tempe, la aliĝiloj esias plenigitaj neakurate. Necesas postuli, l 
la kluboj plenumu la tendarajn kondutojn, Necesas fiksi stabilan 
aligkotizon.

Ci-jare ni ricevis 650 lokmendoja por 850 planataj lokoj. Т1© 
montraa grandan kreskon de la movado, kaj necesas radika Ŝanĝo en

aj ui-uviu vaudan хиь.иЦ| 
tendaro. Sed poete evid

*-»▼*.***  л*  «.х-иила. U V— MV V-S-» UMU V«Si _J K1 <-* Л • ' J LL^ UGA pVVOO UXJAU*A ”

li> Kxam estis planate bazigi en li pionirtewdajof tle ebita akeep*
ti nur limigitan kvanton da tendaran/oj, Tlo kauzis plei
de la kluboj^ kaj ni devia antaŭvidi ankaŭ ebleoojn por 

tempe, la aliĝiloj eetas plenigitaj neakurate. Necesas postuli, ke

"sovaĝa" 
igus ta

aliĝkotizon. ' ’
f

montraa grancan Kreston oo ia movarto, kaj паевsae radika i
la tendar-organizo. Mi-proponas, ke aTstatau SEJT estu: ciujare re-- 
gionaj tendaroj (REJT); unufoje en 3 * ‘ _____ ““T _"
ciujare SEJM-Konferenco kgn limigita kvanto de partoprenentoj

•’ 4 jaroj amasa SEJM-Festivalp;
V- r ---- ----------------------—U**  —— '-“-O wVfcv. |/UX vjf

•A.Goncarov: Estu ankaŭ fakaj tenda sj,. kiel ekz. "E> kuj natu
ro". Oni ne forgesu pri la kenstrutaĉnentoj.

Ms Bronatejn: Sekvajare estu du REJTij kaj K enfe reno©»
Eble'post 3 jaroj Vilniva povus organizi festiva*

. ne limigu pari opre iun en Konference, в*т  por 
. Jn REJT ne sufiĉos.

M.Bronstejn: La nive!© do REJT taŭgos por tio. La konfa rei e a-

~ v.jj . kj.ua

го”.Oni ne forgesu pri la kenstrutaĉmentoj.
MsBronstejn: Sekvajare estu du REJToj kaj Konfa reno o.

lon por personoj
V.Sapoĵnikov: .То.

eduki, efctiruloj: “T 
M.Bronstejn

kj.ua
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nojn ni potus limigi lan kategorioj da kluboj depende de la rezul
toj de la socialisma konkurado.

A.Natiftj: Mi proponas limigon depende de la membraro.•
La /diferenco decidis: organizi REJTeĵn anstataŭ SEJTa partopre. 

non en la tonferencoj limigi; kriterio de la limigo estu la socia
li ema • konkurado.

M.BfconŜtejn proponir Sangojn en la tendara programa. 
OfffaprSoi^ la programon kun la proponitaj Bangoj.
Batas elektita la Tendara Estraro: K.Bronstejn (prezidanto), V. 

ArolovlĈ, V.Gakalenko, £,Kogan, YeWoeoTkin, L,Novikova, V.Sapojni- 
kov, N₽Soe rbakova.

Eerae tralegita la listo de tendaraj laboroj kun konfirmo de la 
re spondoculoj.

Temo: EKSTERLANDAJ RILATOJ DE SEJM

D^ibuievskij: La kore spon/dado estia ne tiom vigla, kiel anta
ue. La reto de SJsJM-delegitoj estas fondita en 10 urboj. La listo 
de la delegitoj estas sendita al "TBJO-Novaĵoj", soligo pri gi ape
ris en la revuo "Esperanto". En "A" estis aperigita anonco pri In
ternacia arkeologia brigado en Bulgario, ĉar BEJ invitis partopreni 
10 niajn reprezentantojn. La adresojn do la anoncigintoj mi sendia 
al Bulgario. La invitoj venis non» de BEJ, tiri plejparto de la 
dezirantaj malsukcesis. Okazis 25-persona vojago al la 39-a Kongre
so de Bglgara E-Asocio, kiun organizis SSOD. La grupo estis sufiĉe 
bona laŭ la lingva nivelo. Dum la vojaĝo ni konstatis, ke en Bulga
rio kaj aliaj landoj la junulara movado estas ne tiel disvastigita, 
kiel ĉe ni. La renkontiĝoj kun reprezentantoj de BEJ e ejis nesufi
ĉaj, estonte dua similaj vojaĝoj necesos tiajn renkontigojn plani 
kaj prepari. La Kongreso mem estis ne tro interesa. Estis gastoj el 
10 landoj. La lingva nivelo de la Kongreso estis malalta. Oni vigle 
interesigis pri SEJM. Generale pri SEJM aperis sciigoj en kelkaj 
revuoj, ni korespondas.kun TEJO, raportas pri nia agado.

BcKolker: En USA lastatempe ŝanĝiĝis la gvidantaro. El 3 estra- 
ranoĵ" 2'estas el socialismaj landoj. La adeptoj deJLapenna akuzas 
UEA pri prakomunismaj tendencoj. Ili nomas sin "Neutrala E-movado*,  
eldonas propran revuon kaj ec uzas neesperantistan gazetaron por 
atakoj kontraŭ UEA. Ni devas iamaniere helpi al UEA, kvankam gran
da agadkampo ne estas. Necesas zorgi pari la delegita reto, pri la 
membrero, kvankam estas kotizaj malfacilaĵoj.

V,Samodaj: Lapenna elpasis kontraŭ BEA pro la "trokonuniama" 
staturo, kvankam dma sia prezidanteco li tiun statuton toleris. Por 
malakrigi la situacion, BEA ŝanĝis gian statuton. Pli malfaoile ee
tas pri GDR. ĉar ili sian statuton Sangi ne povas. Tamen estas fa
voraj kondicoj por membriĝo de GDR kaj Slovakio. Por Sovetunio pre
fere estas nun ne membrigi, sed kunlabori kun UEA,

A»Kogan: Post la renkontigo kun Tonkln en Leningrada estas sta
rigita kontakto kun la Terminologia Centro de ISAS. Kunlabore kun 
gi ni faris mikrobendojn de Bildvortaro kaj uzas ilin por E-igo de 
germana-rusa vortaro. 3 kunlab/orantoj el 14 jam faris sian parton»

Temo: OPIO IALAJ INSTANCOJ

V-AroloviĈ: La ĉi-jare kampanja "Instancoj*  ne donis interesajn 
rezultojn, nur kelkaj kluboj prezentis la ricevitajn respondojn. 
Aferas» traktas let*rojn  la bibliotekoj. Interesa respondo venis el 
"Melodoj koasaunist". Ciuj aliaj instancoj respondas pli-malpli for
male. La kontaktoj kun SSOD estis Sefe pri du aferoj: traduko de 
eaterie! oj de la XXV-a Kongreso de la partio, pri kio petis mem 
SSOD, kaj pri la vojaĝo al Bilgario, kiun arangis SSOD, Videblas,
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ke SSOD nedeziras kunlabori kun SBJK,
B.Kolker; Printempe nife eti s akceptita de vicpresidanto de SSOD 

Peeljat. Li generale estas bone informita, sed iujn faktojn mistrafe- 
tea. Mi multe rakontis al li pri SEJM. pri la tendaroj, sajnae, ke 
dina la konversacio lia rilato al B. igis pli favora^

V, Samoda j : Pri malbon» rilato al ni kulpas ankaŭ mem e spe ran 11- 
stoj', kluj estas nesufice sagacaj, kontaktante kun SSOD.

la kvara tago -

Temo: SEKRETARIAJ APEROJ

La Konferenco pridiskutis projekton de la neva SEJIA-Regularo, 
prezentitan de P.Jegorovaв. Post pluraj korektoj kaj precizigoj oni 
akceptis ĝin.

P,Jegorovas: La kvanto de SEJM-subtenantoj konstante kreskas. 
Dum la lasta agadjaro SEJM havis 65 subtenantojn, por la sekva jaro 
jam registrigis 10. Plejmulto de la subtenantoj estas individuoj. 
Al £iuj subtenantoj estis sendita instrukcia letero. La subtenantoj 
ricevas "A”, kelkaj el ili kunlaboras kun la fakoj. La kotizon es
tas propono lasi la sama.

Dum la jaro okazis elekto de Honoraj aktivuloj de SEJM. La klu
boj prezentis proponojn, kaj eatis registritaj 15 kandidatoj. Al ili 
estis senditaj enketoj. En la vocdonado partoprenis 47 personoj el 
67 voĉdonrajtaj. La listo de Honoraj aktivuloj aperis en "A".’

Lau la socialisma konkurado ne raportis 5 kluboj por la l-a pe
riodo kaj 11 por la 2-8. La rezultoj eetas jenaj:

2. Riga 
4;Klaipeda•- 2174 
5iVilnius -1563 
6;Krasnojarsk - 1371 
7i Barnaul - 1181 
8;Leningrad -1063
9. •Rostov-Dln - 927 *
10. Ustj-Kamenogorsk - 
llifiarkov - 823 
12;Tinvin - 776 
13;Tĵun>enj - 772 
14;Doneck - 730 
19.Moskvo - 724 
16;Miase - 704 
17iIvanovo - 640 
18;Eme lniekij - 592 
19;MeĵdureEensk -512 
20;Novosibirsk - 458 
21.Sizranj - 447

(venkinto inter kandidataj) 
22;Talgar - 427 
23.Kievo - 390

1;POLTAVA - 3488 *
- 3463 • 3.Ufa - 2470 

24^ KuĵbiSev •- 379 
25; Salavat -'367 
26. Viijandi - 367

(malpli alta loko pro neeendo d® 2-a 
27; Karma s - 305 
28;Omsk - 285 '

867 29г Zaporojje - 240
30; Liepaja - 228 
31;Sterlitan»k - 227 
32;ĉeljabinsk - 206 
33;Soci - 157 
34.Korentoskevsk -151 
35;Mt3a8kala - 138 
36;Kapsukas - 131
37. Birak - 75
38, Kedainial - 59 
39;Velikije Luki - 40 
40;Tallln -25 
41;Taskent - 5
42.-43, Slktivkar - 0

Tula - 0
Al la venkinta de la socialisma konkurado - la klubo de Poltava 

- estas enmanigata la'nova transira SEJM-pokalo kai’la libro "htne- 
ranto en perspektivo". Lm gajnintoj de la 2-a kaj 3-a lokoj - 1ь 
kluboj de Riga kaĵ Ufa - ricevas librodonacojn. Per librodonaco vi
tas premiata ankaŭ la klubo de Sizranj - la plej aktiva inter la 
kluboj-kandidatoj,

P. Jegorovas: La nuna Taksa Demandaro estas tro burokratiaj kaj 
labori lau gi estas malfacile. Recesas fari ĝin pli simpla, pii kia
ra. Poentigi oni devas nur la plej gravajn aktivecojn, sed por ate-
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tistiko eni povas aldoni ankaŭ nepoentigendajn aktivecojn.

KONKLUDO PRI LABORO DE LA SEJM-KOMITATO

V.Aroloviĉ: Ĝenerala aktiveco de la komitatanoj kreskis. Krom 
regula interŝanĝo de cirkuleraj leteroj, la Komitato okazigis du 
ĉeestajn kunsidojn. Ni laboris lau la plano, ellaborita surbaze de 
la Decidoj. '

Estas legata la laborplano kun analizo de apartaj punktoj.
V.Aroloviĉ: Plejmulto da punktoj de la laborplano estas plenumi

ta. Sea evitajn erojn ni realigis pli malfrue, ol estis planite.-
NU Gilinskij: En "A” malmulte temis pri laboro dela Komitato..
A.Goncarbv: La Komitato laboris tre aktive, sed devus esti pli 

proksimaj ligoj kun la lokaj kluboj.
La Konferenco decidis taksi la laboron de la Korstato "konten

tige".

La kvina tago - 16,8,76, 

Temo: SEJM EIBRAŬ, HODIAŬ*  MORGAŬ

Ĝenerala trarigardo

V.Aroloviĉ; Antaŭ 10 jaroj en nia lando ekzistis pluraj junula
raj kluboj, sed ili lab/oris dise, koordina centro forestis. Tiam 
trovigis kelkaj elstaraj aktivuloj, kiuj komprenis la neceson kolek
ti la fortojn kaj unuiĝi. La laboro komenciĝis per kompilo de la ad
resaro de junaj aktivuloj. Oni lanĉis la bultenon "Juna Esperantis
to". Baldaŭ la Adresaro ricevis la nomon SEJM. Komence ĝi estis ko
lektivo de individuoj, kaj ponte aperis koncepto, ke nia movado es
tu kolektivo de kolektivoj. SEJM liberiĝis de pluraj grupoj, kiuj 
apartenis al ĝi nur surpapere kaj nenion faris por SEJM, Tamen rea
tis pluraj individuoj, kiuj ne povis fondi grupojn, sed volis esti 
utilaj al SEJM. Por altiri ilin, estie proponita la sistemo de sub
tenantoj, kiu sukcese funkcias jam 3 jarojn. Nun ni devas pripensi, 
kiujn norajn momentojn alprenu la SEJM-organizo estonte.

A.Gonearov: Granda parto de nia laboro pasas en la tendaroj, ĉar 
sekvajare estos du tendaroj, eble tio postulos iujn ŝanĝojn en la 
strukturo. Necesas pli atenti 1t propagandan laboron.

V.Sapoĵnikov;.SEJM ege bezonas propagandan fakon.
KKolker: SEJM devas pli kreski eksteren, engagi novajn urbojn 

kaj regionojn. Niaj artikoloj estu ne simple informaj, sed altiraj. 
Necesas plifortigi la korespondajn kursojn, aperigi artikolojn dii 
versloke.

У* Sapoĵnikov: Necesas publikigi la adresojn de la korespondaj 
kursoj en la Jarlibro.

G,Gercikov; Prefere estu ne propagan/da fako. sed tiu de ekste
re informado.
. , M,BronStejn: Ni devas ne nur propagandi eksteren, sed ankaŭ edu
ki internĝ, vo prefere estu ideologia rako.
, A.GonĈarov: En la artikoloj nepre estu indikitaj eblecoj studi 
la lingvon. Sen tio eĉ ne necesas publikigi. La plei bona propagand
rimedo estas prelegoj.

Kolter;.Neeesag analizi la artikolojn, recenzi la plej bonajn. 
A.Melnikov: Ankaŭ la malbonajn,
libron cte j n: Estu premio por la plej bona artikolo. Ege necesas 

havi aŭtoritatan kolekton de faktoj por rekonvinki la influivaĵn 
sed misinformita j n inetanculojn.

. A.Gonearov; Disvastigante la movadon eksteren, necesas konside
ri la lokajn kondiĉojn.
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G» Gere t кот: ..Hece sas, ke #iuj kunlaborantoj de la propaganda fa
ko ricevu la plej novajn librojn, la plej fretajn artikolojn,

V.SapoJnikov: La kluboj besonas propagandan kolekton kaj propa
gandajn kajerojn nacilingve.Nia klubo jam havaa preleg-propagandan 
fonduson. - - v

D«Kolker: Estae bezonataj diversaj prelegoj por diversaj audi» 
torioj• ... .

S.Loekŭtova: En pluraj urboj studas eksterlandanoj. Indas orga- 
nizi”speĉTaTaĴn kursojn por ili, dank*  al kio informigas la oftoie
luloj, ĉe ni tio estas unu el formoj de laboro.

Pozicio de SBJM Sn.la ĝenerala

landa movado

▼«Aroloviĝ: Komence de sie ekzisto SEJM renkontis malkomprenon 
kaj eo kontraŭatakojn flanke de pluraj autoritataj veteranoj. Sed • 
ni ne timis tion kaj persiste laboris. Kaj kiam la laboro de SEJM 
igis videbla, Ie veteranoj ĝin agnoskis. En la aga generacio mankse 
movada organizo simila al SEJM.> kaj ni fakte estas la sola organi
zita movado en la lando. Komprenante tion, la veteranoj komenoas 
kunlabori kun SEJM, -multaj el ili estas subtenantoj. Iem estis pro
ponoj trensformi SEJM al SEM, por pli altiri la veteranojn. Sed ec 
estante SEJM, ni tutegale plenumas multajn funkciojn de generala 
landa movado., kaj tio prezentas vostan agadkampon al lartveteranoĵ,

M,Bronfitejn: La fondintoj de SEJM intertempe pliegigis. Kvankam 
ili povus apartiĝi kaj fondi SEMon, ili preferas daure labori en la 
kadroj de SEJM kaj transdoni la sperton el pli juna generacio. Kaj 
al SEJM ne malhelpas, sed helpas.

A, Gonĉarov: La gvidantaro de SEJM Siani restas aufiSe juna, sed 
en la fakoj povas labori ciuj aĝoj. Dank’ al tio ni povas relabori- 
gi iamajn aktivulojn, kiuj indiferentigis pri la kl.ga agado.

B. Kolker: Ni kunlaboru kun eiuj aĝoj. Sed transformigi al SEM 
estus danĝere, ĉar estas homoj kun malnovaj konceptoj kaj grandaj 
ambiciojkaj ili eerte postulus sian lokon en Ie gvidantaro de 
SEM, se gi ekestus. Tio povus ege malutili al la movado.

G,Gercikov: Estas bone, ke la gvidantaro de SEJM Siara restas 
ĉiam juna. Hi rastu SEJM ĝis la oficialiĝo.

Rilatoj de SEJM kun eksterlando

V.AroloviS: SEJM Siam strebis-havi firmajn kontaktojn kui? ekt>» 
terlanŭaj E-,j unula raj organizaĵoj. Niaj aktivuloj kelkfoje parto
prenis kongresojn de TEJO kaj'ŜTELO, eniris iliajn gvidorganojn. 
En SEJM eatis reto de *teluboj-amba8aderoj n, respondecaj pri kontak
toj kun apartaj landoj. Eble indus restarigi ĝin. Nun ni bavas va 
keikaj urboj SEJM-delegitoln^ pliboniĝas la rilatoj kun UEA.

A,Gonĉarov: Ni strebu laŭeble inviti reprezentantojn de alilan
da j unuia ra movad о al niaj aranĝoj.

A,Medina: Necesas pli aktive informadi la eksterlandan gazeta» 
ron pri la vivo de SEJM. pri niaj tendaroj kaj renkontiĝoj. -

G.Lenskaja: Ni jam devas komenci prepariĝi al Tutmonda Junulara 
PestivaToj okazonta post du laroj en Havano. Ekzemple, eblus eldomi 
gravajn politikecojn, au kantaron de sovetaj kantoj, aŭ e8 filmon. 
Necesas demandi la preparkomitaton en Havano, eu ili planas E-iste» 
renkontiĝon en kadroj de la Festivalo.

•A.GonĈarov: Eble ni provu fari internacia» k&nstrutaĈmenton £&
ВАМ. ■

V,Samodaj: Necesas niajn planojn prezenti al KMO. Ni povus or
ganizi, ke tien venu invito al kongre во, okazonta en Slovakio ise k-
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▼ajare, dedide al la 60-jariĝo de Oktobra revolucio.

Kontaktoj de SEJM kun oficialaj 

organizaĵoj

V,AroloviS: ĉar SEJM ne estas duae oficiala, estis entrepreni
taj kelkaj provoj kontakti skribe kaj vizite kun CK de Komsomolo 
kaj KMO,, petante ilin aŭspicii la junularan E-movadon. La respondoj 
estis plejparte formalaj, Post 1972, kiam fiaskis turisto grupo per 
"Sputnik*  al Pollando, 1® kontaktoj kun KMO malfortigis. Le Festi
valo en Haveno presentas novan eblon revigligi ilin. La rilatoj kun 
SSOD nun malprogresa®, Ĉar Ŝi rte velas agnoski SEJMon.

V.Sanodaj: La unua kontakto kun CK de Komsomolo estis an 1966, 
Ni venia Tien kvarope kaj petis konsilojn antaŭ la TEJO-Kongreso. 
Poarte estie nia lataro kun proponoj. En 1968 min oni sendis al Sofia 
Festivalo, okaso ie tio es^is prezentita nova raporto. Indus senda
di sibilajn raportojn ankaŭ nun kaj memorigi pri nia ekzisto.

T. Los kuto Va> Mi interparolis kun funkciulo de KMO, li diris ne- 
nion ^tzVtiviiS**pri  Esperanto.

A, Gene arovi Estonte ni petu aŭspicion ne de la komsomolaj, sed 
de la pa s tiaj ine t ane oj.

B. '’’ - rt La leteron, men/ciitan de Samodaj, oni longe ne res
pondi.:• '‘T estante en Moskvo, faris viziton al CK de Komsomolo.
Dum la konversacio estis donita promeso esplori la demandon. Poste 
mi ateni.ii ankoraŭ monaton kaj skribis denove. Venis malgranda res
pondo, tiu agnoekis la E-movadon de fakto.

C-.G-э ycikov: Necesas sendi al CK gratulleteroj n okaze de diver
saj eventoj Saj datrevenoj,

Y,Sardaj; Ni jam provis tion, sed oni ne akceptas tion serioze.

Eska laboro en SEJM

У,Аго1озг1£ : La fakoj funkcias en SEJM ekde la komenco. La ekzis
to de tiu au alia feko dependas de tio, Su trovigas homo, kapabla 
Jvidi ĝin. Ni ĉiam strebis pligrandigi la kvanton, kaj nun en SEJM 

an estae} 16 fakoj. Estus bone pripensi, $u fakte ni besonas ilin 
iujn, a prefere iujn fakojn likvidi kaj havi pli malmultajn, sed 

grandajn kaj laboremajn fakojn.
M' 7tojn;.Mi proponas reorgan/izi la fekan sistemon, kaj ke 

prokabofti rektĥ j fakoj unuigu, eka. kanta fako, poesia, lumbilda ktp.
^:n/ĉah belartan Такой, Entute estu 4-5 tiaj grandaj fakoj. 

Eeioc jam fortaj kaj laborkapablaj laborgrupoj, kaj tio plivigligos 
la abadon. Ekz., la radioamatoran fakon eblas plene fordoni al la 
eo Aeno-teknika,

G.Gercikov; Apartaj fakoj pli efikas.
S.&adausEfs: Kanta kaj magnetofona fako devas esti kune,
K" fron ste jn: Mi proponas jenajn pligrandigitajn fakojn? 1) bel- 

arta-Д eleri eniras la nunaj poezia, kanta, traduka, magnetofona fa
koj)^ 2) scienc-esplora (hletoria, bibliografia, sociologia, inter
lingvistika); 1) propaganda (peedefead®, informa, lumbilda, kolek
tanta) > 4) seiena-toknika (terminara, radioamatora, naturamika);5) 
pedagogia (s*  tedite», lerneja, koresponda),

B.Kolker; Sid versajne la estroj de tiom ampleksaj fakoj ne suk
cesos cone gvidi la multflankan agadon. Do neeesoa eo pli multe da 
gvidantoj.

V.Ebel; Ni ne bezonas mnitajn fakojn, kiuj nenion faras. Restu 
5 - b fortaj fakoj, kiuj povaB bone labori.

A.aarkovskij: La^fakestroj devas trovi la helpantojn por si. 
A,Goncarov: Antaŭ cio - el la urboj, kie loĝas la fakestroj.
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F.JeKdrdvas:  Keeesas ankaŭ allogi la subtenantojn.
_ V.Samodaj :“j*ri la artaj fakoj • se ne labori, prefere illa likvi

di; se labari kiel deeas - ili laboru aparte, м
A.ĤarkovBkij: Mi bezonas pli da junaj fortojn, eka. por la histo

ria fako. '' < л».
Per vocdonado la propono de Bronstejn ne eatas akgeptatai Oni de

cidas unuigojn kaj likvidojn de apartaj fakoj fari laubezone.

Tendaroj teve j regiona agado 
t • - - ' . ■ ■ «.

V.Aroloviĉ: Oi-kampe konkludojn por estonto ni jam faris. Sekva
jare anstataŭ SEJT okazos du REJToj kaj aparte Konferenco, Post 2 - 3 
jaroj, se estos fortoj, ni organizu SEJM-Fastiradon. Duai pridiskuto 
de la Regularo ni likvidis la ne funkciantajn Keukazian kaj Mesenian 
regionojn, do nun SEJM havas 5 regionojn: Cebaltan, Centro-Rnsian, 
Sudan, Volgo-Uralan, Azian. Estonte taiaen laubezone ni povos krei 
novajn regionojn.

Socialisma konkurado

V.Aroloviĉ; Jam en la fruaj Jaroj de SEJM sentiĝis bezono kesua
ri aktivecajn de diversaj kluboj. Unuafoje la plej bona klubo estis 
distingita vocdono dum la 3-a Seminario (Konferenco) en 19€9. Poste 
estis ellaborita Taksa Demandaro, kiu permesis vicigi la klubojn lau 
aktiveco. La sisteme intertempe evoluis, tamen nua ni konstatas "en
eadon de poentoj" fare de iuj kluboj. Meeesas perfektigi la siste
mon, tiel ke la konkurado estu ne memcelo, sed rimedo por stimuli la 
laboros. •

A.Gonearov: La "poentocasado" estas tute normala kaj utila afe
ro. se ia klubo ne (asas poentojn, do gi ne laboras.

Interna informado on SEJM

V.Aroloviĉ: La unua informilo de SEJM estis "Juna Esperantisto". 
Ekde 19^9 estis eldonata la kolekto "Akordo", por kiu ©iu klubo de
vis mem prizorgi la multobligon de la materialoj. Cin estris ne re-*  
dakelo, sed fakte kompilojo, kaj tien penetris multe da bagateloj. 
Post "Akordo" aperas "Aktuale" kaj la urĝa informilo "КХК", kiu e»-' 
tis likvidita antaŭ du jaroj. Lau decido de nia Konferenco ni resta
rigos la ekspresan informilon.

framo: REELEKTO DE LA KOMITATO KAJ FAKESTROJ

La ĝisauna Komitato proponas lasi la postenojn de komitatanoj 
en la sama konsisto.

V.Sapoĵnikov: Mi proponas aldone elekti vicprezidanton pri pro*  
pagana о, ĉar gl estas tre respondeca afero. .

VtArolovic: Buste pro la gravece prefere gvidi tiun laboron sur 
nivelo de rekestro, sed ne vicprezidanto. Dum lastaj tri jaroj ni 
ne okupigis pri koordino de la propaganda agado, kaj akumuliĝis 
abunda laboro. Fakestro faros ĝin pli sukcese, ĉar al gi ne malhel
pos aldonaj Ŝargoj, kiujn havas ciuj komitatanoj.

La Konferenco akceptis kompromisan decidon — estu propaganda 
fako> kiee eetro subigu rekte al la prezidanto de SEJM.

Oaj, elektis la Komi taton de SEJM en jena konsisto: prezidanto — 
M. Brunetajn (Tinvln). unua vicprezidanto - A.Melnikov (Rostov-Dsn), 
vicprezidanto pri sekretariaj aferoj - P.Jegorovas (Vilnius), vlo- 
prezidanto pri financaj aferoj - D.Cibulevsklj (Ĥarkov), vicprezi
danto pri fakaj aferoj - V.Sapoĵnikov (Krasnojarsk), vicprezidanta 
pri renkontigoj - M.Gilinskij (Leningrad), vicprezidanto pri inter-



•• 18 •
Aktuale-1(34)

n» inforaado- V.Aroioviĉ (Moskvo).
Kiel estroj de Ie fakoj ka# servoj estas elektitaj: bibliografia 

senco - V.Cvetkove (Laningrad); historia fako - A.Ĥarkovskij (Mosk
vo); latonta servo - estae transformata al propaganda fako, estro - 
A.MedinŜ (Riga); kanta fako - A^Vizgirdas (Klaipeda); kolektanta 
fako - Vo Banjulaj tie (Klaipeda); koresponda servo - S.Retlando (Ri
ga); lerneja fako - N.Starodubcev (Doneck); lumbilda-servo - estaa 
likvidita; magnetofona fako - S.Sadauskis (Klaipeda); metodika fako- 
- S.Siaetanina (Ustj-Kamenogorsk)4 naturamika fako - A.Kilk (Tallin); 
poezia fako - L.Novikova (М1а&в); radioamatora - estas likvidata 
kiel fako (la funkciajn transprenos la scienc-teknika fako)*  socio
logia fako - V.gilae ^Vilnius); scienc-teknika fako - A.GonĈarov 
(Barnaul); traduka fako - V.Ebel (Barnaul).

Kiel revizoro de SEJM estas elektita A.Vizgirdas (Klaipeda), 
Oai interkonsentis akcepton de la Decidoj transmeti al la post

konferenca kunveno en SEJT-18^
7,Aro!ovio fermis la antaŭtendarajn kunsidojn de la Konferenco. 

Postkonferenca kunvene en ŜEJT-I3 - 22,8.76.

Temo: RAPORTOJ DS NOVVENINTAJ GRUPOJ

TAGANROG (G.Mitrofanov). Le grupo konsistas el 17 anoj. Hi la
boris sub gvido de Roatova klubo. Estas publikigitaj 5 artikoloj en 
uzina ĵurnalo. Eetas konstanta kunvenejo.

ANGARSK (I.Kusĉin). La klubo eatas organizita ĉi-printempe. Gi 
kUMigae 18 membrojn. Estas artikoloj en urba kaj^regiona ĵurnaloj, 
oni prelegis por mezlernejanoj. Okazis elsendo lau regiona televido.

B.Kolker: Ili agas kiel filio de Ufa klubo. La ufanoĵ proponao 
kandidatigi ‘la klubon de Angarek al SEJM.

La Konferenco decidas kandidatigi la klubon de Angarsk.

Temo: REZULTOJ DE LA PAROLIGA PERIODO

A. Rogov: En mia grupo bone preparitaj estis komencantoj el Mos
kvo ĴraĴBarnaul. Tamen estis anksu homoj, kiuj tute ne volis ekpa
roli la lingvon.

L^Novikcva: L3 sistemo de apartaj PP-grupoj havas kaj poziti
vajn, faj negativajn flankojn. Li pozitivaj - neniu malhelpisi la 
homoj bore interamikigis. La negativaj - oni tro kurage krokodilis; 
multan tempon la grupo perdis por pure turismaj-teknikaj aferoj.

S.Smetanina; En nia grupo eetia homoj tute hazardaj, kiuj ec 
nenion audis pri Esperanto. Gene rale la lingva nivelo estis tro-di
versa: iuj povas jam flue paroli. La organiza flanko pasis bone.

G, Coj tia: Mjfeot&B por tiu ĉi metodo. La reala vivo tre utilas 
por praktikado de la lingvo. En la-grupo estis homoj, kiuj ne kom
prenis ec la plej simplajn vortojn. Necesas klasifiki la PP-ancJn, 
ekz, per malgranda kolokvo antaŭ la PP, Krome, al ni multe malhel
pis manko de sperta turista gvidanto.

B. Tokarev: Nia grupo havis sufiĉe bonan konsiston. Multaj sufi
ĉe aktive' ekparolis. La metodo de marŝado aparte de la aktivularo 
al mi placic. Nece eas ellabori unuece*!  programon por ĉiuj grupoj.
La ekzamenoj post la PP ne necesas, Ĉar la gvidantoj Sion vidas mem*

V,Soleneova: En la grupo estis homoj de diversaj agoj. Kelkaj 
ne emis lentf.

Ы. BgonSte j n: Mi in teilaro li s kun Silas. Lia grupe estas escepta 
okazo/t er"llaar. esrtis-samtempe kaj lingva Instruisto, kaj turista 
gvidanto, kaj gitaristo. Dank*  al tio li sukcesis krei kolektivon, 
kaj лет li «-etis tre kontenta pri sia grupo.

Generale la PP postulis multajn zorgojn kaj specialajn klopodojn.
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La olej grava problemo estis trovi neca san kvanton da gvidantoj. 
Lau la aliĝiloj nJ ne povis difini la lingvan nivelon de la PP- 
anoj, kaj ni kompilis la grupkonsistojn lau ago kaj sekso. Pri la 
programo mankis helpo de la metodika fako. La vojplanoj estis pre-» 
paritaj anticipe, Sekvajare indas ripeti la eksperimenton en REJToj 
sur pli alta nivelo.

B.Tokarev: La turista gvidanto ne nepre posedu Esperanton, 
Ĝ.C.ejtln: Mi kontrauas. En la grupo estu komuna lingvo. 
CVĜercieov; Necesas organizi tri diversnivelajn grupojn, kiuj . 

marŝu kune, •
G.Cejtin: La grupoj restu unuecaj ankaŭ en la tendaro..
La Konferenco auskultis raportojn de la ELuboj-Eeplorantoj por 

1977, Estas decidite, ke la Kluboj-Mastroj por REJToj estu Miass 
(Orienta tendaro). Poltava «.Okoidenta tendaro) kaj Kluboj-Dublantoĵ 
- respektive Ufa kaj Riga.

Kiel Kluboj-Eapiorantoj por 1978 estas rekomendita*  Barnaul, 
Krasnojarsk (Oriento) kaj Novomoskovsk, Manackala (Okcidento).

La Konferencon estae decidite organizi en Poltava post la ten
daro.

Malfruinta raporto; -
MAGNITOGORSK (G.MaBkin). La grupo kreiĝis pasintjare.^Gi nomb

ras 17 anojn, aktivas 7. Oni partoprenis kelkajn renkontigojn, ape
rigis artikolon. Estas peto kandidatigi la grupon al SEJM,

La Konferenco decidas akeepti la grupon kandidate al SEJM.
P.Jegorovas voĉlegis projekton de La Decidoj, 
Oni akceptis ĝin kun aldonoj.

Protokolis: R.Citlau (Ustj-Karoenogorsk) 
Z;M161na (Barnaul) 
G.Lenskaja (Apudmoskvo) 
N.ŝĉerbakova ( - " - )

KALENDARO DE RENKONTIĜOJ POR LA AGADJARO 1976/77

ĉebaltia regiono

"Pomo-76" - septembro, apud Faunas - Kaunasa E-klubo 
"Muzo-76" -2.-3. 10., apud Vilnius - Vilniusa E-klubo 
"Ora folio -76" -7.-8, 11., apud Riga - Riga E-klubo
Novjara renkontiĝo - 1. -2. 1., apud Vilnius - Vilniusa K-klubo 
"Negfloketo-77" - marto, karli (Latvio) - Riga E-klubo
BoatmarSo "Ignalina-77" - 30.4. - 2.5., Ignalinaj lagoj(Litovi») 

- Vilniusa E-klubo 
"Glruliai-VV” - 25. - 26. 6., Giruliai apud Klaipeda -

Klaipeda E-klubo 
"Esperanto kaj naturo" - VIII - komence do julio, Estonio • 

w Tallina E-klubo
BET-18 - komence de augusto, Latvio - Riga E-klubo

Gentro-Rusia regiono

CRRER-15 - 30.4. - 2.5., Apudmoskvo - Moskva E-klubo 
"Verda zono" (renkontigo por komencantoj) -7,-9. 5», apud 

Leningrado - Leningrada E-klubo

Volgo-Urela regiono

REVU-14 -6.-8, 11., Sizranj - Sizrana E-klubo
REVU-15 - majo, Permj - Parma E-klubo
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REJT Orienta - julio-auguato, Stase - Miesa» E-klubo

Saia regiono

REJT Okcidenta » julio-augusto, Poltava - Poltava B-klubo

Agla regiono

OSER - 6» - 8. 11., Krasnoĵarsk - Krasnojarska E-klubo

Kompilis M; Belogolovskiĵ (DenackV 
M.Gllinsklj (Leni-ngre&i)

MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO

ES LA KOMITATO DE SEJM
La ЗО-an de auguste M.BronStejn turnis sin al la K<«itato kua 

pete liberigi lin de la SEJM-prezidanteeo pro gravaj personaj cir
konstancoj. La demando pri lia eksiĝo kaj la eventualaj boIvoĵ ев*  
tas nun studataj de la Komitato. Pri la akceptota decido aperea ko- 
maniko en la sekva numero de «Aktuale". Dume k-do BjonŜteĵn restas 
sur sia posteno.

FKURTR" - LA DUSEMAJNA SEJM-INFORMILO
eatas fondita lau decido de la 10-a SEJM-Konferenco. ĉiujn urĝajn 
informojn, petojn, aerligojn, anoncojn k, s. oni estas-petataj ernai 
al gia redaktoro Villas: 232009 Vilnius-9, Daukanto 8 - 9. Similaj 
materialoj de neurga karaktero estaa daure akceptataj al "A".

DEZILAS KOa^SrOSDI
- 27-jara kubano, fraŭlo, teknikdesegnisto - pri kutimoj, interŝan
ĝi pm, bk, sondiskojn de moderna muziko. Felipe FELIPE, Calle 23 
EO» 1613 apt, 31 e/ 28 у 30 Vedado, BAVARO 4, Suba.
- 28-jara portugalo, doktoro pri filozofio - kun universitataj, stu
dentoj pri filozofio kaj europa kulturo, Dr, Alberto SANTOS, Rua 
Vienna da Motte, 10-r/c-D, S. P. ESTORIL, Portugalio.

Sendie P.Jegorovas (Vilnius)

AL LA LEGANTOJ DE "AKTUALE"
5i tiu numero de "A", la unua post la redakcia Ŝanĝo, estis pre

parata samtempe kun kaj sendepende de la Ni 6(33), Tial mi komencia 
la numeradon de la pagoj kaj kajeroj denove - por fari ĝin kontora» 
al la koncepto de la agadjaro - baza por la tuta SEJM-kronikado, 

Estae planate, ke ĉiumonate Ie numero ampleksu 10 paĝojn» Nur 
pro malplena redakcia teko ĝi povas esti pli magra. Mi eeperae ta
men, ke tio ne ckazos kaj la materialoj venados konstante.

La redakcia fermo estas la 10* an de ciu monato, do zorgu pri la 
ĝustatempeco de viaj kontribuaĵoj. Memoru, ke la aktualeco 
de "Aktuale" dependas ne nur de la redakcio, sed ankaŭ de vi!

V.AroleviS, la nova redaktoro de "Aktuale”,

EN LA SEKVA NUMERO
- Decidoj de la 10-a SEJM-Konferenco kaj la nova Regulare de SEJM 
-Ni zorgu nian historion (D.Cibulevekij)

La informilo estaa uzenda nur enlan/de! Fintajpita 24.9.76.
Ciujn materialojn por "A” sendu al: 121019 Moskvo d/v, AroloviSu V*S.


